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U s n e s e n í 
ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně 

konaného dne 23.11.2022 
 
 
 

USNESENÍ č. 36/5-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  
1.   Rozpočtové opatření č. 35/2022 
snížení výdajů na: 
par.1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, 
pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 3.000 Kč 
par.3419 Ostatní sportovní činnost, pol.5492  Dary fyzickým osobám ve výši 11.000 Kč 
par.3421 Využití volného času dětí a mládeže, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 10.000 
Kč, pol.5492 Dary fyzickým osobám ve výši 10.000 Kč 
par.3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace, pol.5492 Dary fyzickým osobám ve výši 10.000 Kč, 
pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 3.000 Kč 
par.4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5213 Neinvestiční transfery 
nefinančním podnikatelům – právnickým osobám ve výši 10.000 Kč, pol.5221 Neinvestiční transfery 
fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem ve výši 2.000 Kč, pol.5222 Neinvestiční 
transfery spolkům ve výši 7.000 Kč, pol.5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím ve výši 5.000 Kč, pol.5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím ve 
výši 3.000 Kč 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 Platy 
zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ve výši 70.000 Kč, 
pol.5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve 
výši 12.400 Kč, pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 6.600 Kč – platy a 
zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – pečovatelská služba 
navýšení výdajů na: 
par.3419 Ostatní sportovní činnost, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 55.351 Kč – 
dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Bechyně, spolek, IČ 14504481, na opravy a revize tenisové haly 
par.3635 Územní plánování, pol.6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 
71.760 Kč – územní plán Bechyně 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů 
státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv ve výši 35.889 Kč – 
převod finančních prostředků do následujícího období 
 
2.   Rozpočtové opatření č. 36/2022  
snížení výdajů na: 
par.2310 Pitná voda, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 4.500.000 Kč – sanace přiváděcího 
vodovodního řadu v ulici U Vodojemu 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů 
státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv ve výši 4.500.000 Kč – 
převod finančních prostředků do následujícího období 
- příloha č. 1 k RO č. 36/2022 
 
3.   Rozpočtové opatření č. 37/2022  
snížení výdajů na: 
par.3634 Lokální zásobování teplem, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 14.631.550 Kč, pol. 6121 
Stavby ve výši 3.296.000 Kč – přesun akcí do příštího roku 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů 
státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv ve výši 17.927.550 Kč – 
převod finančních prostředků do následujícího období 
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4.   Rozpočtové opatření č. 38/2022  
navýšení příjmů na: 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
30.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 30.000 Kč – dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na rozsvícení 
vánočního stromku 
 

5.   změnu závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2022: 
USNESENÍ č. 34/4-22/Z ze dne 20.10.2022 
takto: neinvestiční příspěvek pro Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 pro rok 2022 činí: 
pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 8.315.000 Kč  
(navýšeno RO č. 38/2022 o 30.000 Kč) 
 

6.   Rozpočtové opatření č. 39/2022  
navýšení příjmů na: 
par.6171 Činnost místní správy, pol.2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 1.225 Kč 
par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.4134 Převody z rozpočtových 
účtů ve výši 1.225 Kč (konsolidační položka – sociální fond) 
navýšení výdajů na: 
par.6171 Činnost místní správy, pol.5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám ve výši 
1.225 Kč – příspěvky ze sociální fondu 
par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.5342 Základní příděl fondu 
kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů ve výši 1.225  Kč (konsolidační položka 
– sociální fond) – příloha č. 2 k RO č. 39/2022 
 

II.   u k l á d á   
vedoucí finančního odboru zapracovat RO č. 35/2022 – č. 39/2022 do rozpočtu města na rok 2022.   

Termín: 30.11.2022 
 

USNESENÍ č. 37/5-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Bechyně, spolek, IČ 14504481, na provedení 
opravy, údržby a revize tenisové haly ve výši 76.351 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 
541/2022-sml. 
 

II.   u k l á d á   
vedoucí majetkového a právního odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s usnesením.   

Termín: 30.11.2022 
 

USNESENÍ č. 38/5-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í   
zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru včetně zápisů z jejich jednání. 
 
 

USNESENÍ č. 39/5-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r o z h o d l o , 
že město nemá zájem získat nemovitosti, konkrétně pozemek p. č. 1901/3 a pozemek p. č. st. 
1978/85, jehož součástí je stavba garáže čp. 1316 v k. ú. Bechyně, do svého vlastnictví. 
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USNESENÍ č. 40/5-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   p o v ě ř u j e 
Ing. Jiřího Rejlka k zastupování města  ve věci pořizování nového územního plánu města Bechyně. 
 

 

USNESENÍ č. 41/5-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   o d v o l á v á 
Mgr. Jaroslava Matějku z pozice zástupce města Bechyně na jednání valné hromady Vodárenského 
sdružení Bechyňsko. 
 

II.   j m e n u j e 
Mgr. Štěpána Ondřicha zástupcem města Bechyně na jednání valné hromady Vodárenského sdružení 
Bechyňsko. 

 

 

 

 

Mgr. Štěpán Ondřich 
starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


